
    

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Všem spolubratrům, příbuzným a přátelům oznamujeme,  

že dne 9. června 2020 odešel na věčnost kněz litoměřické diecéze, 

J . M .  c a n .  K a r e l  J o r d á n  Č E R V E N Ý  
děkan v České Kamenici, čestný kanovník a člen třetího řádu sv. Dominika. 

 
Narodil se 16. března 1943 v Praze. Vyučil se knihtiskařem, později absolvoval střední 

průmyslovou školu grafickou. Od roku 1968 spolupracoval s Tovaryšstvem Ježíšovým, usiloval 

o kněžství, z politických důvodů však musel teologii vystudovat tajně. Po roce 1989 se přihlásil 

litoměřickému biskupovi Josefu Kouklovi ke kněžské formaci. Byl nejdříve ustanoven jako 

pastorační pomocník v Turnově, v Čestlicích u Prahy a v Loukově u Semil. Kněžské svěcení 

přijal v roce 1998 v Jablonném v Podještědí z rukou biskupa Koukla. Od roku 1999 byl v České 

Kamenici ustanoven administrátorem farnosti a od roku 2006 děkanem. 26. prosince 2010 byl 

litoměřickým biskupem Janem Baxantem jmenován a 12. února 2011 instalován čestným 

kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.  

 

Pohřební mši svatou bude sloužit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant  

v sobotu 13. června 2020 v 10.00 hodin 

v děkanském kostele sv. Jakuba Většího v České Kamenici. 

Téhož dne v 15.00 hodin uložíme tělo našeho spolubratra do hrobky katedrální 

kapituly na litoměřickém městském hřbitově, kde bude očekávat slavné 

vzkříšení. 

 

R. I. P. 
 

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 
 

Katedrální kapitula u sv. Štěpána 

kněží litoměřické diecéze 

rodina a přátelé  

 

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší 
místnosti. 
Já jsem já. Vy jste vy. 
Čím jsem pro vás byl, jsem i nadále. 
Oslovujte mě, jak jste mě vždy oslovovali. 
Mluvte se mnou, jako jste to vždy dělali. 
Nepoužívejte jiný tón. 
Netvařte se slavnostně ani smutně. 
Dále se smějte tomu, co nás společně 
rozesmávalo. 
Modlete se, usmívejte se, myslete na mne, modlete 
se za mne. 
Nechť se mé jméno vyslovuje doma jako před tím. 
Bez jakéhokoliv důrazu, bez sebemenšího stínu. 
Život není jiný, než býval. 
Nit není přestřižena. 
Proč bych vám měl sejít z mysli? 
Jen proto, že jsem vám sešel z očí? 
Nejsem daleko, jen na protější straně cesty. 

 Paul Claudel 
 


